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 أوالً: مفهوم تنمية املوارد البشرية يف عمان 
ب ما شععتا عم يم ععم مععا   م ععم ياععجم جمتمععا  مععة  م  عع جمتمععا عمامةمععما ومععة بعض ا داععت ع ضد ععة ا 

(. ا عملقةدلا يبدب أن عمفل فم عمامةن م  تحرع معن ذع ع عملفمعي  1111: 1طةقة ا من خالل عمتدعيب )بعمتين 
عمضععع ل ملتالععع د بعمتعععدعيبا ل عععي قعععرن عمامعععةن ين عملاريعععم دةمامعععل  ععع  عمتعععةعي ا ي عععةنيع قعععي  دشعععريم ية لعععم أمتعععد 

 ردييين. وةن عمامةن ين بالزعميع جمتما متالد بحمب ملماريم. إنعا جمتمعا يقعدع  أثريذد    عماةمل وتجةع بحبةع  ب 
عمالد بعمالمةءا بيتضح ذ ع جل ةً من خالل عم تعب عم ريعري  عمعش نشعر  لعرت ا يعنع  عالنلعالل قبعل عم مضعم 

 معةنا ومعة ت تضععح عملبةعوعم. بمعن مبعدأ عملةاعع عماريعل إت عمل عتقبل عملشعرل يعنن ي عر   م عم عملعيععض عمبشعريم ا 
اللقةًا حيعي  ا ط ة عا أداعةض أ معل معن عم  عب عملعةض  عمبحعه  تمريعل ذع   ع داعةض ا   م عم عمقع د ع تما عما 

( عمف عر 4002ب  م تا ا عجليعنب عمريقةي م بعملاري م. بيصف دل خةنيفا مؤمعف وتعةم مصعلح  لعع عماعر ا )
م عم ععععل ةن( أن وععععل يعععععء ملب ق مععععم مععععن عملةاععععع عم ععععةمع ا ذعععع ع عجلةنععععب قععععةهاًل: لوةنععععه ا ي ععععر  )جالمعععع

 (.452ي تح ن دأن يؤيت دا ملم تقبلل )ص 

بمبعععة أن ع تمعععا ذعععي أتعععةق عمت م عععم  بقعععع ية ل عععم ضبع  مرذينعععم مبعععد، عتعععتمدعف عمت م عععم ملفعععرض و عععلا  
عمبشععريم يععنن  بعالذتمععة  دععةمتال د وينععا جععيذر ت ةتععم عمت م ععم عمشععةملم ملفععرض عمامععةة. يفععع أضد ععة    م ععم عملععيععض

 رو ز ت ةتة ا   صب  لع عجليعنب عالقتصةضيم ما قل ل من عالمتفة  إت ع داةض عإلن ةن م ا مفمعي  عمت م عم. 
عمت م عم عمبشعريم رمعر وعرض ياعل ملتجعةعم عمت م عم  ( أن مفمعي 4002بي ور  قريعر عمت م عم عمبشعريم عمامعةة  عة  )

(. بل عب عمتقريعر ملع عا 7ري معن ع داعةض عإلن عةن م ملت م عم )صعمش عوز   لع عم معي عالقتصعةض  بألفلعه عم ريع
أن عمت م عععم ذعععع عمت م عععم عإلن عععةن م عمشعععةملم  اعععجم داعععد  جمعععةال  وةمصعععحم بعمتالععع د  ةنعععب عم ريعععري معععن ع داعععةض 
عم  ةتععع م بعالجتمة  عععم بعالقتصعععةضيم. ب معععةن إمل عوعععز   لعععع   م عععم عملعععيععض عمبشعععريم يمفميممعععة مت م عععم ميععضذعععة 

يلفل ع داةض ع خر، ا مفمي  عمت م م. بعلد ي يع عتتخدع  مفظ   م م عمليععض عمبشريم يعنن عدعدف يم مل عمبشر 
ذععي يق ععل عمت م ععم عمشععةملم ملفععرض مععن خععالل   ععيير عمبصععري  دةملاريععم بعمالععد بعمتععدعيب. أمععة عمنو ععز  لععع مصعع لح 

عأ  عملف ععرين أنعا: لا وععل جمتمععا  ععر دفععن   ل  م عم عملععيععض عمبشععريمل يتيعيععل مععا لق قعم أخععر،ا أال بذععع ل ععب
 ل ري ج ع  ينن عآلععء تتختلف ليل يحي، بتر م عمتل ري عمل شيض. ب  دمة   يض بجمم نظر ععضي ةم م يعنن 
عمتل ري عالقتصةض  يصةلب عمتلعري عم  ةتعع بعمتحعيل عالجتمعة ع. ب  عدمة ي عين نبع   مع مد معة عم عد عمال عة 

(. م ععن دق ععه عمت م ععم ا  مععةن 4002: 455س ا ع ععةال  عالقتصععةضيمل )دل خععةنيف يععنن عمتل ععري أبالً يؤتعع
يامععةن  ععدعم ًةمععةً عمفععرل دععا عمت م ععم عمبشععريم ب  م ععم عملععيععض عمبشععريم ا مفميممععة عم  ةتععع  ت ععد دباععد عمقعع دا 

تخد  ي معععة. با بعالقتصععةض  بعالجتمعععة ع. يمفمععي  عمت م عععم عمبشععريم   عععن أن ي ت ععب ما عععة  مععن عمب  عععم عمل عع
(. 1171: 11ع ضد ة  يارف دأنا: لول عم رل عمرمس م بلري عمرمس عم عمعش يعتالد معن خالدعة ع يعرعضل ) يمعةق 
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بيض ف  لع ملمك أن لعمت م م  اعجم دت عيير ع يعرعض بم عة دلد  لعع عمامعل تعييةً ا جممي عة  متحق عل لةيعم 
 ل عما ةصر عمش  للعب عملصعلحم عماةمعم ملمجتمعا وعةمي ع حمدض . با عأيعا مفمي  وم ع دةم با ي اع إت يق

بعمعنعد  ع تماععا بعما ةيعم عمصعح م بو عب عملاريعم. معع مك عمتفرقعم دعا عملصع لحا صعاب  ن عمت م عم عمبشععريم 
ب  م عععم عملعععيععض عمبشعععريم يشعععنوةن ا وريعععري معععن عملاعععةة. م عععن ي عععتخد  مصعععلح   م عععم عملعععيععض عمبشعععريم   عععدمة يعععرعض 

 عععز  لععععع عمباععععد عالقتصععععةض  ا عمت م ععععم. بذعععع ع مععععدييعا ل ععععب عأيعععععا دةم ععععاع  ععععي عمريةذ ععععم عالقتصععععةضيم عمنو
بامةن عما ش عم رمي. يمبدأ حمدبضيم عمليععض عملةضيم ب د  حمدبضيم عإلدعدعع عإلن عةة صعح حةً. بإملع  لم عة دعأن 

م ععم عملععيععض عمبشععريم  صععبح اععربع  ملمععك عإلدععدعع عم ععةمن ا عم ةقععة  عمبشععريم حي ععن مععن خععالل   م تععاا يععنن   
 م ل عمشايم. 

إملن   عععدمة ي عععتمدف معععة ياعععرف داعععت ع ل عععةن دريعععرب  ع معععد لعملعععيععض عمبشعععريمل دةمت م عععما يعععنن ملمعععك  
د ععبب  ععأثري   لععع عملصععلحم عماةمععم ملفععرض ملع ععا بملمجتمععا. مباععل شخععر أن عمت م ععم عمبشععريم مممععم  تمععا صععحع 

يمعي أضع  ورير دةإلنتةج ما با ولتة عحلةمتا ينن عمتال د ياد ضعهمعةً ذعي حمعيع عمت م عما ب  م م عمليععض عمبشريم  ال أ
متحق ععل لةيععما بمعع س لةيععم ا لععد ملع ععا. بعلععد صععحم باععربع   أتعع س عمتل ععري عمل شععيض  لععع قة ععد  عقتصععةضيما  

ن عمت م عم دععةمليععض عملةم ععم ومعة يععر، عم ة عب أ ععال ا يعنن عمفل ععفم عمامةن عم ا جمععةل   م ععم عملعيععض عمبشععريم  عدعم دععأ
ميلععدذة ال   فعععا بإتععة  ت لععب عم مععيا دععةمريرب  عحلق ق ععم ملشععايم أال بذععع عملععيععض عمبشععريما با ذعع ع عإلطععةع 

ي قعععيل: ل المعععين معععد، عذتمةم عععة دت عععيير عملعععيععض  1114خيةطعععب جالمتعععا يعععابا مب ةتعععبم عما عععد عمعععيطجم ا  عععة  
ه عة عمشععبةم ا عمتالع د بعمتعدعيب بعمتير عفا حب عي ي عةض ي عين ذعع ع عمبشعريما بيق عل يعرص أوريعر بأيضعل  د ة

د دعً ثةدتةً ا وعل خ عةم نتيجعا دعا إمع  دا بمعن خالم عد إت   عا أذعل  معةنا بال لعربع ا ملمعكا يةإلن عةن 
ذي قة د  عمب ةء عحلضةع ا بأصلا ع صع لا بددبنعا ال  قعي  لضعةع  يرجعع دعة عمت عيع بعالتعتمرعع. مع مك ينن عة 

مب ةتعبم  1112(. با خ عةم  عة  4دض  أو دنة  لع ذ ع عجلةنب من جيعنب   يير ع تما بيديريعال )صجن
عما د عميطجم ملبالض لدض جالمتا دات جيعنب عمت م م عمل ليدم ا عمشبةم عمامةةا ل ي قةل: لم عن عدعدف 

طا دأن ي ين عمشعبةم ضعهمعةً ا صعم د عم ةمع عملتيخع من ذ ع عماة  ذي عمت وري بعمت ب ا بعمتيج ا عمصريح عمقة
عذتمةمة  ععة ال نلفعععل بمععي طريعععم  ععا  عععن عم مععيا دعععا ي ريععةً ب لم عععةًا بثقةي ععةًا بعيةاععع ةًا بي  ععةً ب ق  عععةً. يبةع قعععةء 
عمشععبةم ا وععل ذعع   ع ععال   ر قعععع ل ععة  ع تمععا ب زضذععرا بي مععي عالقتصعععةض عمععيطجما ب ععد عمزعع ععم بعمصععع ة م 

عمت ععيع بعمتقععد .  ععة يؤوععد ع ثععر عملتبععةضل عمعع   يدثععا عمت م ععم عملتيعزنععما بيععؤض  إم ععا عمت ععيير  بعمتجععةع  طريقمععة إت
 عملت ةملل.

دععع مك   عععين عس عععب عم عععةم م جلالمعععم عم عععل ةن قعععد قرنعععه عملاريعععم دةمامعععلا ل عععي يقعععيل جالمتعععا لإن  
ع معععد أجمةضذعععةا ب العععع د  عععةن ماعععةً  بعععجم  يبممعععةعمالعععد بعمامعععل أمعععرعن متالزمعععةن ال ي عععتلجم ألعععد ة  عععن عآلخعععر: 

وعرميا بل عة  م عتقر ا بلعد   لةارذة بم تقبلمةا بهبمة ماةً حيقل عإلن ةن ملع اا بيصل إت مة يبتل عا معن  ع ش
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دةتعد دة معل بعمرجعةء. ب عن  لعع يقعا دعأن ع تمعا عمامعةة  لعع ب عع  عة  هبع   عحلق قعم )معن خ عةم جالمتععا 
مب ةتععععبم عما ععععد عمععععيطجم باععععا عم قععععة   لععععع  1111ا  ععععة   (. بخ ععععةم جالمتععععا4001أمععععة  جملععععس  مععععةنا 

عحلععربف لععيل يل ععفم   م ععم عملععيععض عمبشععريما ل ععي قععةل: لإنععا ملععن عجللععع عميعاععح أن عمدبمععم  ععي  عذتمةمععةً دةملععةً 
مت ييا عالقتصةض عميطجما ب ييري يرص عمامعل بعمتعدعيب ملمعيعط ا. لعري أن ملمعك ال ياعجم وعل يععء ا مضعمةع 

م ععا مععن د ععةء عإلن ععةن عمامععةة بإ ععدعض  ملم ععتقبلا إمل أن ذعع ع عمب ععةء بعإل ععدعض ال يتمععةنا ا نظرنععةا مععة ن ععاع إ
بعمتدعيب عملمجم عم   يؤذل عمفرض مشلل بر فعم معة ا عحل يمعم مبجرض  ييري عمريةء عملةض ا بعمرخةء عالقتصةض ا 

ةهل عم ف لعم دند عم عملعيعطن  رد عم صعةحلما أب عمق ةع عسةصا بإتة الدد إت جةنب ول ملمكا من عختعةمل وعل عميتع
بإمدعض  دةمالد بعمريقةيما بل  تا دصيع  مت ةملم بيةملم  ال م ا   صرعً م تجةً ا جمتمااا معدعوةً ملعة ي عا صعة  
أمتععاا ملع دصععري  نةيعع   ب قععدير تععل د مكمععيعا م ععتم ن دعع مك مععن خدمععم بط ععاا بمععن عملشععةعوم ا صعع ا عمقععرعع 

 يية  متادض  ختتلف دةختالف ميقاا ا عمب  ةن عالجتمة عل.عمصح ح  لع م ت

 ثانيًا: التعليم وتنمية املوارد البشرية: اجتاهات وأبعاد
عملقيمععم عمشععمري  جلالمععم عم ععل ةن لتعع الد أد ةءنععة بمععي يععه رععل عمشععجرل  ا ععس مععد، عمتععزع  عحل يمععم  

  إلن عةن عمامعةة بعمدبمعم عماصعريم ومعة أععض دعة جالمتعا.دةمتال د م   ددأ عم مضم عملبةعوم ملة ما من أثر  لع د عةء ع
دصععايدم عملشععيعع إملع  ري ععة دععأن ذ ععةم وةنععه ثععالا مععدععق يععدعق هبععة لععيع  ومععة أ ععة يمععل ا ط ةلععة إضععم 

طةمب يق  ا عمبلد و ل. بم ن قعي  عماز عم بأ  عم عمتالع د ملت م عم عمشعةملم بإضععم ملاةمعل عإل عة  دعأن  101
ا وععةنيع بال زعمععيع حمععف عملاريععم بتععة ا م  ععبمة. ياعع  عمتععةعي  مل يراععع عمامععةن ين دععأن ي ينععيع جمععرض يععد عمامععةن 

 ةملععم علععد لععبمد ملامعععل بوفععةلمد عمععدشبم م  عععب عماعع ش عمشععريف ضعخععل عمعععبالض بخةعجمععة  بمن ععم ذععع ع 
مت ةمعل بية علا ب  عخر معا وةيعم  ي عمت م م عمشعةملم ملفعرض إت بعقعا وعةن الدعد معن إ عةض نظعة   ال معع  عمتيجا

عإلم ةنععة  عملتةلععم. معع مك مل يلععب  ععن م ظععيع عم ععل  م أ  ععم ذعع ع عمق ععةع ب يج مععا عميجمععم عمصععح حم. ذعع   
عم ظر  معدبع عمتالع د ا   م عم عملعيععض عمبشعريم خعري ضم عل  لعع أن يل عفم   م عم عملعيععض عمبشعريم ا عم عل  م  تحعرع 

ل عمت عيين عمشعةمل ملشخصع م. بإن عوعز   لعع عمباعد عالقتصعةض ا يع مك من دادذة عالقتصةض  عمضع ل متشعم
نة د  ن ضبع عمتال د عحل ي  ا ملمك ع ةلا يل س ذ ةمك من يعك دعأن عمتالع د يعر ب  عع بةطعةً إ ةد عةً دتحق عل 

 ةمعةًا أباعحه  40ضبمعم طعيعل  111م عتيية  ما شع م أيضعل. با ضععتعم أجرلعة م ظمعم عمامعل عمدبم عم ا 
% 15% إت 5ن تعع م إاعةي م ملتيتعع  عم عع يع  عمدععتع م   ععن أن  زيععد معن ضخععل عمفععرض د  عبم  ععنعب  مععن دعأ

 (.1111 -1111) قرير عمامةمم ا عماةملا 

دةإلاعةيم إت ملمعكا يعؤثر عمتالع د ا عمت م عم بعإلنتةج ععم با عمقعدع  عمت ةي ع م ملدبمعم طةملعة أن عالقتصععةض  
عمتالعع د ضعهمععةً عمامععيض عمفقععر  ملت م ععم ا عمععدبل عملختلفععم. يفععع عململ ععم عمارد ععم  يبععجم  لععع عملاريععم. ب ل ععاا رععل
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عم ايضيم ي ور ع مري  بد ع  د دن  بد عمازيز لأن عمتحد  عم   ييعجم ة م س عقتصعةضيةً يح عب دعل ي ريعةًا 
 ةقععة  بيريعر عماقععيل بأن عملممعة  عمععش يعتد عمتصععد  دعة ال  قتصععر  لعع د ععةء ع يع ةء دععل  شعمل أيضععةً د عةء عم

بد ةء أورير عم ظد عإلضععيم ية ل مل با نفس عم  ةل ي تارا عه س عميزععء عملعةم ز   بعد عب دعدب   ردعم دعالض  
ا جمععةل عمتالعع د عمععيطجم عمليلععد  لععع أنععا ع ععةل عمت مععي  عإلن ععةة ع ذععد ا تععلد أبمييععة  عمععدبلا مياععحةً أن 

تععنع  جع عمعع     ععن أن حيقععل أقصععع م فاععم دأقععل   لفععم    ععم تععيعء ا عمتالعع د يف ععد عأق عملععةل عمععيطجم عال
عمقععدع   لععع عتععتخدعما مععرأق عملععةل أب ملمععيععض بعمريععربع  عم ب ا ععما أب  فا لععا ماةمععل عمتق  ععم عمالم ععم ا عمامل ععم 

 (.4005 أدريل -72عمادض  1عمص ة  م بلريذة من عمامل ة  عمتجةعيم بعالقتصةضيم. )عمتدعيب بعمتق  ما ص 

ياللعععظ  عععة تعععبل دعععأن عمتالععع د ذعععي عملر  عععز ع بل ا   م عععم عملعععيععض عمبشعععريما بأن مفمعععي    م عععم عملعععيععض  
عمبشعععريم يتحعععرع ا وريعععري معععن ع ل عععةن معععن داعععد  عملعععةض  م ؤوعععد  لعععع أ  عععم عمت م عععم عمشعععةملم ملفعععرض. ا  معععةنا 

خ عع (  بععةع  ل  م ععم عملععيععض عمبشععريمل عتععتخدمه خ عع  عمت م ععم عسم عع م )عمععش يبلععآل  ععدضذة لععرت عآلن تععبا 
متشععععمل   ععععا أنععععيعع عمتالعععع د بذععععع  تضععععمن عمتالعععع د عمريععععةني ا بعمتالعععع د عمفععععجم بعملمععععجما بعمتالعععع د داععععد عمريععععةني ا 
بعمتدعيب عملمجم بعمير فعا بعمتال د لري عم ظعةمعا بعمتالع د عإلتعالمعا بع نشع م عالجتمة  عم عمني م عما بع ةيعم 

ب عععر ا ....عح. ل عععي رلعععه عمت م عععم عسم ععع م م ععع  عن القعععم يجعععر عم مضعععم عملبةعوعععم ا  عععة  ب  م عععم عم فيمعععم عمل
)عمتالع د ملجم عاا  قريعر عمتقعيمي  دةمشميلا بقد ع ت   ول خ م م معة بلعد   ضعييم مت ةملعم  تصف 1170
عمقععي، عماةملععم (. إن ذعع   ع   ععم عمععش لظ ععه هبععة   م ععم عملععيععض عمبشععريم نععتد   مععة زيععةض  ا ن ععبم 4000ماععة  

% ا عمق ععةع عماععة  ا  ععة  1555% بلععيع  25إت  1110% ا  ععة  45عمامةن ععم ا عمق ععةع عسععةص مععن 
داععد عمت م ععم عمشععةملم ا مفمععي  (ا بعلععد باععي  42: 4002) قريععر عملععيععض عمبشععريم ا تععل  م  مععةنا  4000

 ط ة عا أداعةض أخعر، بيعل مت لبعة  جمتما عم عمتال د ومر ز أتةتع ا   م م عملعيععض عمبشعريم م عن يبقعع حيعي  ا
أخعر، قعد ختتلعف دعا ق عر بشخعر. مع مك تع ت ةبل ثعالا تعةمل  أتةتع م ا ذع ع عمشعأن  تالعل مبيعهمعم عمتالع دا 

 بعمتال د مإلددعع بعمتال د من أجل عمريقةيم. 

   النموذج األول: التعليم في عمان

ن عميقععه قععد لععةن ملرعجاععم ت ةتععتمة ل ععةل   م ععم د مةيععم عس ععم عسم عع م عمرعداععما أيق ععه عحل يمععم دععأ 
. بقععد  4040عملععيععض عمبشععريم بيععل عشيععم م ععتقبل م القتصععةضذةا ب ل ععا     ظعع د عمرشيععم عمل ععتقبل م مل ععل  م ملاععة  

  م ععم عملعيععض عمبشعريما بمععر  أخعر،     عل   عمضععيء  لعع عمتالع د ب روععز   -ضبن يعك -وعةن حمعيع ذعع   عمرشيعم
خضعه  عن ملمعك بالض  عملشعربع ع تةتعع مت عيير عمل ةقشة  ليل  أ ثري عمتالع د  لعع   م عم عملعيععض عمبشعريما ًب

مدعتععم. ب ا ععع  17 لععع    ععم مععن عمتيتععا عمتععدع ع ا  1111/ 1117عمتالعع د بعمعع   دععدأ عمامععل ا عماععة  
ييث قععم   ععيير بث قععم   ععيير عمتالعع د عماععة  صععيع  بعاععحم  ععن أذععدعف بمضععةما  مل ععم   ععيير عمتالعع د عحلةم ععم: 
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عمتالعع د  قععر دةمتحععدية  ب ضععا عالتععنع  ج ة  عمندييععم عمضععربعيم  ةهبتمععة لإن عمتحععدية  عمععش  يعجععا عم ععل  م 
خةصعععم عحلةجعععم مالوتفعععةء عمععع عيت بمت ييعععا مصعععةضع عمعععدخل بميعوبعععم عمت عععيع عمت  يمعععيجع يت لعععب أذعععدعيةً  ال م عععم 

ف مععن عالقتصععةض عماععةملع عحلععديي. بذعع ع تععيف يت لععب جديععد  إل ععدعض عمامععةن ا ملح ععة  بعمامععل ا رععل رععرب 
ضعجععم  ةم ععم مععن عملالءمععم. بإملععة  قععي  دععةمالي  بعمريةاعع ة   جععل   ب ععل بميعوبععم عمتق  ععة  عحلديريععم عملت ععةع م 

عم عععل  م. بقعععد    صعععم د عمت عععييرع  عمتال م عععم عملقنلعععم متحق عععل عملمعععةعع  عم ذ  عععم عس عععع متلب عععم علت ةجعععة  
ليو ة  عمعش تعيف حيتةجمعة عمشعبةم عمامعةة مليعوبعم عمل عتقبل عملتلعري عمع   تع يعجا عم ريعري مع مد بعملاري م بعم ع

 (.1)بث قم   يير عمتال د ص 

ياللععظ  عععة ملوعععر دعععأن عمتيجعععا ذ عععة يللعععب  ل ععا عمباعععد عالقتصعععةض  بد عععةء عمشخصععع م عملرنعععم ملتاةمعععل معععا  
يفراععا عميعقععا عحلعة  بعمل ععتقبلع ملبلععد. ذع ع عميعقععا  د مععا  عمب  عة  عجللرعي ععم بعمامل عم بعمريقةي ععم بعمت  يميج ععم مبعة

إلصةه ة  عمامةمم ا عمل  قم بمشةول عمبحي  ن  مل ب عيطا عميرعةهف  عة  اعل عجلمعيض   صعب ا قةمعب 
عمليعءمععم. لا  قريعععر عقتصععةض  صعععةضع  عععن جملععس عميلعععد  عالقتصعععةضيم عمتععةدا جلةماعععم عمعععدبل عمارد ععم يظمعععر  زعيعععد 

% مععن لجععد عم عع ةن عماععرما معع مد 45ب  15م ا عمبلععدعن عمارد ععما ل ععي أصععبح يععنعب  دععا لجععد عمب ةمعع
% 2% مععن ق ععةع عمشععبةما بأيععةع عمتقريععر إت أن مشعع لم عمب ةمععم  شعع ل خ ععرعً وبععريعً وي ععة  تزعيععد مباععدل 10

 ععر بأوعع  م صععبح مععن أخمل ععين  10أب  50تعع ييةًا مب  ععةً أن  ععدض عماععةطلا  ععن عمامععل عمبععة يصععل  ععدضذد إل 
ص  4005ا أدريععل 72عمتحععدية  عمععش  يعجععا عمععدبل عمارد ععم ا عميقععه عحلععة  ل)جملععم عمتععدعيب بعمتق  ععما عماععدض 

11.) 

 النموذج الثاني: التعليم في اليابان

قععععي  عم ظععععة  عمتال مععععع ا عم ةدععععةن   مععععن ا عمتععععزع  عم ةمععععب بعمقععععةهما  لععععع عمامععععل عمندععععي ا ب ععععد   
تع  مععن قبععل ثقةيعم متيععثععم دشعععء معن عحلري ععم بمعؤطر  دقععيعنا تععةعيم بمعي  لععع عإلم عطععيع عال عرعف بعالمتععزع  مر 

عمععيععض ا أذععدعف عمند ععم ياععجم عمرلبععم ا عمتمتععا  ZEST FOR LIFEعلععد قدتعع تا مل ريععري معع مد. يمععريالً 
عمند ععم ذعع ع عملفمععي  دةحل ععة  مععن خععالل عمامععل عمععدشبم ملتاععييت  ععن صععلر عمبلععد بقلععم عمريععربع . معع مك   ععرق 

 ةدةن م ا عحل ة . م عم ةمب ب  شأ ا بيل عمفل فم عم ب امل ا عملقة  ع بل ا ثقف 

يعع ورة دةملععأثيع لأ مععل مععدن ةم وأنععك فلععدعًل مععا يععةعل عمتشععب ا مععن ل ععي  مععل عمفل ععفم عإلتععالم م  
تعيخمة ا  ق عد  عمفعرض. مع مك ب يعز ة م  مة ما ع تف أصبحه ولريذة من عمق د عم ب لم جييةء من ل عي ع 

 قةهديعععم يصعععدقمة عمامعععل. يعععنملع أخععع نة عم ةدعععةن ومريعععةل يعععنن  لععع عمند عععم م ععع يم م عمبحعععي  عععن شم عععم مب عععةء ثقةيعععم 
م عععن ذععل ياععالً  عععن ناععجم دةمند ععم قبعععل  عدععدف ع بل ملمدعتععم ذععي عمريقف عععم  لععع عم ريقععم عم ةدةن عععم قبععل عمتالعع د

لععع دل ذعععل ًعععه مرعجاعععم ذععع ع عملصععع لح مت عععين ذعععع عمرو عععز  متحق عععل ع داعععةض عمتالععع د   عععدمة نقعععيل عمند عععم بعمتا
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عالقتصةضيم بعم  ةت م بعالجتمة  م. إن ة  ن ملمةاع  ة  بقع معن  رد عم عم عبلم   عدمة نعر، تعليو ة  مل   عن 
دعة  ييمةً  تخ لا ا ةع ق د عاللعنع  مل بعريا عم  عل بعسمعيلا يقعدعن عم ظعر  ملجعيذر بلريذعة معن مظعةذر معة 

ياععرف دنعذةصععة  عملدن ععما بعم ععؤعل ملععةملع  لععك عملظععةذر قععد   ععين حمععدبض  إن مل   ععن مادبمععم ا عم ةدععةن علععد 
ملععةملع   ععد طفععل عمرباععم عم ةدععةة  قععدمي عمشععة   لععع طععريقتمد عملاقععد  عمتقل ديععم بال ياععرف طفل ععة لععرت   قععدممةل

 محل ويم من عملةءل.

 يا  المتحدة األمرييية النموذج الثالث: تطوير التعليم في الوال

ا  قريعععر صعععدع عماعععة  عملةاععععع  عععن عمتالععع د ا عمياليعععة  عملتحععععد  دا عععيعن لخ عععةعع  صعععابم أ  أبقععععة   
صععابمل حيععدض أبمييععة  عمتالعع د بعمتععدعيب ا عملرللععم عمقةضمععم  لععع إ ععة   م ععم عإلدععدعع عمبشععر  متقععدمي خععدمة  

للعب  لعع عمل ةي عم عسةعج عم ا أضعء أ معةل. عمق ة عة  بم تجة  ني  م بدأقل عمت ةم ف و ريل بل د  عي عمت
 عملختلفم. 

 ثالثاً: التدريب: اتجاها  وأبعاد

أصععبح مععن عمضععربع  عمتاةمععل مععا   م ععم عملععيععض عمبشععريم بيععل مفمععي  بعتععا لععري مقتصععر  لععع عمتععدعيب  
 ععا أصععبح ياعع   ععن مفمععي  بعمتأذ ععل بلععد ةا بإن وععةن عالذتمععة  دةمتععدعيب لععدعً وبععريعً ملماةجلععة  عم ععرياما م 

أبتععا  م شععمل وععل مععة مععن يععأنا أن حيقععل   ععييرعً مم  ععةً  يتضععمن عمتأذ ععل بعمتععدعيبا بعمتيعصععل مععا عمععزمالءا 
بعسععع  ا بعمدععتعععم عم ع  عععما بعملمةعتعععم عمتأمل عععما بعمبحعععيا عإلجرعه عععم بلعععري ملمعععك معععن ع نشععع م عملخ  عععم بلعععري 

لفة ل عععم  اعععجم دةالتعععتمرععيما ب  ييعععا عمصععع آلا بعمليعزنعععم دعععا عملخ ععع  دعععة. وعععد أن أصعععبح ير  عععز  لعععع ض ةمعععة  م
بقعد أصعبح معن عمضعربع   فا عل ذع    (Fullan, 2002 Day, 1999)عمفعرص ضعخعل عملؤت عم بخةعجمعة 

 ع داةض ا خ   عمق ة ة  عملختلفم مت م م عمليععض عمبشريم. 

عمشخصعععع ب  عععن أن   عععخر  ا   م عععم عملعععيععض عمبشعععريم   عععن أن   عععخر مل معععي عملمعععجممعععن جةنعععب شخعععر 
متجييد عمامعل ب  عن أن   عخر مت عيير عملؤت عم و عل. ذ عةم داعت عمل عةذد عإلن عةن م عمعش  عد ي عملؤت عة  
إت إ  ععةء عجلةنععب عمشخصععع عذتمةمععةً أوريععر  لععع ع تبععةع أن ملفععرض لععل  لععع عملؤت ععم ومععة ملمؤت ععم لقععيل 

معرضبض لعري مبةيعر  لعع عملؤت عم إال أنعا  عةض  ععض عمبشعريم  لع عمل ت ب إم مة. بإن وةن د ع عمباعد ا   م عم عملعي 
معععة يعععتد  ةذلعععا ا خ ععع    م عععم عملعععيععض عمبشعععريم. بمعععا   عععةعع عمتل عععري بعمت عععةيس أصعععبحه خ ععع    م عععم عملعععيععض 
عمبشععريم عمععش  ععر ب  دنتععنع  ج م عملؤت ععما بوعع مك  لععك عمرعم ععم إت  ييععد ع ضعء ذععع عمععش ياععيل  ل مععة إلععدعا 

(. أمععة عدعع  عمل ععةع عمتععدعيف دةمل ععةع عمععير فع ذععي 4007: 47عمل شععيض )عمل ظمععم عمارد ععم ملت م ععم عإلضععيععم عمتل ععري 
 ع مريل ملتاةمل ما اربعع  يديد م ةع  دعيف بعاح ملميرف بيل عمل ةع عمير فع عملخ   ما. 
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 حضور واالستفادة من البرامج التدريبية:

مععم قععد  ضععة فه ا عم عع يع  ع خععري  بملمععك مضععربع  عملم  ععم ا عمرلبععم ا  ععدعيب عملععيرفا أث ععةء عسد 
عمامععل بعمتق  ععم عماةم ععم ملم ععتد ملع  عمقععدع  عمت ةي عع م م ريععر  عمتلععريع  بعمت ععيعع  مبختلععف أيعع ةدة بأني مععة ا 
عمامل ععم عإلنتةج ععم أب عسععدمة . معع مك أصععبح لضععيع عمعع عمد عمتدعيب ععم أمععر اععربع  بذععة  جععدعً م جععةلمد ا 

ي عععة دذد أبالً  لعععع عوت عععةم ممعععةعع  عمتخ ععع   عجل عععد إلضعع  يعععؤبن ا يحضعععيعذد عمععع عمد عمتدعيب عععم  ملمعععد
 ملمدا ل ي ي ة دذد ا د عةء عتعنع  ج ة    ف ع  خ  معد ب قي معةا بي لامعد دةتعتمرعع  لعع وعل معة ذعي 

أمعععر ذعععة   جديعععد مت عععيع ب صعععر  متالعععل ا جمعععةل ختصصعععةلدا  عععة  المعععد ييعوبعععين ملمعععك دةتعععتمرعع. بذ عععةم
باعربع  جععدعً حلضععيع عمعع عمد عمتدعيب عما ل ععي ي لامععد  لععع  ععةعم بخع ع  داضععمد داضععةًا بي ععمد ا د ععةء 
عماالقة  عالجتمة  م ي مة د  مدا ومة بي عة دذد  لعع يق عل ملبعلعد ب لعع د عةء يخصع ةلد بي  عبمد عمريقعم 

عمعع عمد عمتدعيب ععم ع وريععر عنتشععةععً باععربعيم دأنف ععمد. بعلععد  اععدض م ععةذد بأتععةم ب   م ععم عملععيععض عمبشععريم  بقععع 
 (.1111م  ر عمريقةيم عمدعخل م عم ة م من  قيقا عمفر ا حم   عمامل )ضع ا 

 تنمية املوارد البشرية على مستوى املؤسسة )املؤسسة املتعلمة( 

ةم  ا عتععتق    م ععم عملععيععض عمبشععريم  لععع م ععتي، عملؤت ععم يا ععس  يجععا بعلبععم عملؤت ععة  عملختلفععم 
وععةضع قععةضع  لععع ضيععا  جلععم عمت م ععم عمبشععريم دةإلاععةيم ملععة مععديمة  لععع عأق عمامععل  ععن ياععيل  لعع مد عم مععيا 
دةمامل. م مك وعةن الدعد معن عمنو عز  لعع ي عا أضعء  لعك عمف عم بتعد عمفجعي  دعا عم ظعر  بعميعقعا  ع  يعرص 

بعمل ةقشعععم بعحلعععيعع بتعععي عماالقعععة  عملم  عععم دعععا  عمت م عععم عملم  عععم أث عععةء عسدمعععم ب تم عععز دةمت عععةمح بعملربنعععم بعالنفتعععة 
عملععيرفا ضعخععل عملؤت ععم ا جععي مععن عمريقععم بعاللععنع .  تبععل مؤت ععة  فتلفععم ذعع ع عمعع مد مععن عمت ععيير بعمت م ععم 
د ينععا بعلععدعً مععن دععرعمد   ععيير ع ضعء بقععدمه مععا عماععين عملععةض  بعمل ععةند  عملا ييععما بخصصععه أيةمععةً ملتععدعيب 

م   فععع  خالدعععة أنشععع م بدعععرعمد   م عععم مم  عععم متاعععدض  بمت ي عععم  أمعععل معععن خالدعععة  رتععع   عمشعععايع بعمت م عععم عملم  ععع
عمضلي  عم ف  م عمش  زخر هبة عحل ة  عملؤت  م ومة  د د عم  ل عمق مع عملشعنم. ذع ع دةالنتمةء بختف ف لد  

مل بقععم ا وريععري مععن ضبل عملشععربع عمتجديععد  عمعع   ي  ععجد بيععل ألععدا عم ظريععة  بع ي ععةع عمندييععم عحلديريععم ع
 عماةمل أصبح ألد ع ضبع  عمش يايل  ل مة عمتحيل إت مؤت ة  متالمم. 

 تشجيع البحث والنشر
 شععري عمبحععيا عمندييععم عملتالقععم دت ععيع بعيععا وفععةء  عمامععل دأ ععة  لععع لععد وبععري  اتمععد  لععع قععدع  عمفععرض  

 ,Hargreaves)عمععش قععد  اععنا  ملععا  لععع عمتأمععلا ب لععع  ةعتععتا م ريقععم عالتتقصععةء حلععل عملشعع ال  

1994, Fullan, 2002)   معع مك الدععد مععن  ععييري عمل ععةل عمل ةتععب ملقععرعء ا بعمبحععيا بعم شععرا ب  شععر ذعع .



 - 767 - 

عمريقةيعععم دعععا م ت عععف عمق ة عععة  عملختلفعععم  عععن طريعععل  شعععج ا عمبحعععي عمععع   يعععرد  مفميمعععا دةمل عععةهل عمامل عععم 
ن عملمةعتعة  عمرب    عم عم يم عم. بذعي يمعدف أتةتعةً إت ي عا عميعقا ما  لعك عمل عةهل بعملشع ال  عمعش   شعأ مع

عملمةعتم من خالل ضععتتمة دش ل بعع بم مجع من قبل عملمعةعق نف عا. بدةمتعة  يعنن أذعد معة   عز ذع ع عم عيع 
من عمبحي ذي أنا  ملعا بعقاعا بم عتمر دةتعتمرعع عملمةعتعم ب  يعذعة بيتعيت عمق عة  دعا عملمعةعق نف عا بمع س 

 شخر.  يخصةً 

 :الممارسة التأملية

إنا معن أجعل ي عا أضعء عمليرعف ا مؤت عة  ة ي بلعع أن نلعري تعليو ة  عم عيعضع عماةملعم  عي عم عرل  
عمش ن اع من خالدة إللدعا عمتل ريا بعمش ل عجلديد عم   ن شعد  ملتل عري ذعي عإلتعةء عملمعجم عمع   ي بعا معن 

ت م ععم عملم  ععم عمصععح حم بعم ععل مم ملميرععف  ت لععب عالتععتفةض  ملع  عمليرععفا بيبععدأ مععن ضعخععل عملؤت ععم. إن عم
عمقصي، من م عةن  ملعا ا مؤت عتاا بألعد أيع ةل عم معي عملمعجم ضعخعل عملؤت عم ذعي عملمةعتعم عمتأمل عم.  روعز 
عملمةعتععم عمتأمل ععم  لععع عمفراعع ة  بعم ظريععة  عمععش يععؤمن هبععة عمليرععفا ب لععع عملمةعتععة  عمععش ي فعع ذة. بمععن ذ ععة 

 عععيير بعمتل عععريا يمعععة مل  تلعععري عمفراععع ة  بعمق ة عععة  عسةصعععم يلعععن  تلعععري عملمةعتعععة ا بدةمتعععة  معععن  تلعععري يبعععدأ عمت
عملؤت ععة  إن مععد، عمليرععف يراعع ة  وريععري  متجعع ع  مل  تاععرا مععن قبععل ملفحعع  بعملرعجاععم بعالختبععةع. بذعع   

ب  لعع عمليرعف أن يرعقععب بعإلصعال   ع عمفراع ة  ذعع عمعش  يجعا أتعة  عم عليم عملختلفعم. بمعن أجعل عمتل عري
 دي ع يرا ة ا ب ةعتة ا بيفح  تليو ة ا. 

عمامل ععععم عمتأمل ععععم مععععدخل لععععري  قل ععععد  ملت ععععيير عملمععععجم  ت لععععب إضخععععةل مفععععةذ د جديععععد  ا عمتععععدعيب  
بعمتيج عععاا إ عععة مععع مد ياعععةل ملت عععيير بطريقعععم مت ةملعععم ملتف عععري بعمفاعععل  روعععز  لعععع عمعععتالد معععن خعععالل عمتجردعععما 

 ةعتععععين بياملععععين با عميقععععه نف ععععا ي قععععدبن بيرعجاععععين بيفحصععععين  ملمععععد أ  ةض مععععيرفا بلععععدف إت إ عععع
يق مين ملبعلد بدةمتعة  يمعد يتالمعين ب عزضعض خع علد ب ت عيع  ةعتعةلد. ًةمعةً مريعل عمتمري عل ا عمعدععمة يمعي معن 

بذ  ع ينملع وعةن أعقعع نةل م يقي  دةمامل بذي من نةل م أخر، ي تقد تليوا ومة مي وةن  لس دا عجلمميع. 
و ععف يععتالد دنعيععةض  إت أتععةم ب عمععتالد عمعع عيتا يععنن أعقععع أنععيعع عمت م ععم عملم  ععم   أنععيعع عمععتالد أن يععتالد عم ةمععب

 ملميرف ذي أن يتالد و ف ي مع نف اا بي يع أضعء ا بو ف حيل مش ال ا عملم  م. 

 :الدراسة الذاتية

ع تةت م م جة  عملمةعتم عمتأمل م. يةملمةعق عملتأمعل ذعي   اد عمدععتم عم ع  م ملميرف ألد عملت لبة  
ملمك عملمةعق عم   ي اع ضعهمةً  ي يمد  ةعتتا م س من خالل  ددر  ةعتتا عمشخص م يق  دل معن خعالل 
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( أن عملمةعتعععا قعععد  عععدبن 4004ضععتعععتا متجعععةعم بخععع ع  عآلخعععرين وععع مك. يعععر، أبتعععنمةن بوي  ةمعععب )
 (.50عمدععتة  عمبحري م أب ا عم شرع  بعميع  ع خر، أب ا ضععتم عمس مل )ص لماليمة  ملع   القم ا 

ذععع ع ع معععر  اعععل معععن  عععيعير عملعععيععض عمالزمعععم ملدععتعععم عم ع  عععم ا عمب  عععم عن  عععم دعععةمليرف م عععأمم ل ييعععم  
ععض عمالزمععم بمممعم مللةيععم مععن خععالل  ععيير عإلصععدععع  عحلديريععم ا ملع  ع عةل. ومععة  ت لععب عمدععتععم عم ع  ععم عملععي 

متحق قمعععةا ين عععة  ت لعععب وععع مك بددعجعععم أوععع  عمعععتالم عمليرعععف  ضبع  عمدععتعععم عم ع  عععم. بملمعععك  ن عمل عععةمم 
 تجععةبز جمععرض قععدع  عمفععرض  لععع عمقععرعء  إت عمقععدع   لععع  ععا عملاليمععة  )دشععرت صععيعذة( بعمتاةمععل مامععة دصععيع  

ياعجم أن ي عين عمليرعف متمتاعةً د فةيعة  عمبحعي   لم م م مج م قد ال  تعيير معد، عماديعد معن عماعةملا. بذع ع
عمالمعع بمععدعوةً مل ععةذد عمبحععي بقععةضععً  لععع عمتاةمععل معا عمتقةنععة  عحلديريععم عملتمريععل ا عميتععةه  عملتاععدض  بميعوبععةً 
مت يععلععة. ب  مععن أ  ععم عمدععتععم عم ع  ععم ا أ ععة ًريععل عمب  ععم عمتحت ععم عمضععربعيم مب ععةء عملععتالد مععد، عحل ععة  عمعع   

اع ع نظمععم عمتال م ععم إت د ةهععا ا ذعع ع عماععةمل عمعع   أصععبح ي ععا عمععتالد مععد، عحل ععة  يععرطةً أتةتعع ةً مل جععة    عع
 (.15ا ص 1111)عم ين  يا 

 نوا  اتصال: قبناء 

عمقدع   لع عمتيعصل ما عآلخرين  اد من أذد ع ضبع  عمعش ي بلعع أن يتمتعا هبعة عمليرعف م عع ي عين  
تععععة  أجريععععه ا داععععت عمععععدبل عملتقدمععععم  شععععري إت أن عمتيعصععععل  لععععع م ععععتي، نةجحععععةً ا  ملععععا. يم ععععةم ضعع

عملؤت عععم عميعلعععد  أوريعععر ية ل عععم ا عم معععي عملمعععجم معععن عمعععدبعية  بع عععال  بعم شعععرع  عملتخصصعععما يمعععن خعععالل 
عمتيعصعععل دعععا عماعععةملا   تقعععل عسععع   عمتدعيب عععم أب عمير ف عععم معععن يعععخ  إت شخعععر. ب عععر ب  ي عععر  عمتيعصعععل ذععع   

  لعمصععديل عحلمعع دل ا عملؤت ععم ي ععتالد ألععد ة مععن عآلخععر دصععيع  مبةيععر  أب لععري مبةيععر . بعماالقععم دععا مبفمععي 
ذععع ين عملعععيرفا  لعععع أتعععةق ليعععروة   مل عععم يعععدخل ي معععة وعععل م ممعععة  لعععع أ معععة مت عععةبيةن بير ب عععةن مبمعععة  

ا ص 1111معمل )ضع ا بضبع وعل م ممعة ذعي أن يعد د عآلخعر ا جعي   عيض  عمريقعم عملتبةضبعذتمةمة  مشعنوم. 
(. ذعع   عماالقععم ختتلععف د ب اععم عحلععةل  ععن عماالقععم دععا عمليرععف بعملععدعم أب عمليرععف بعملشععرف  لععع عمامععل 22

 عمش لةمبةً مة ي يضذة جي من عمتي ر د بب ع ضبعع عملختلفم عمش يؤضيمة عملدعدين بعمرشتةء دةم  بم ملميرف. 

عملؤت ععة  بعجلمععة  عملا  ععم م ععؤبم م إ ععةض عمل ةخععة   ذعع   ع   ععم ملتيعصععل  ضععا  لععع  ععة ل إضععع  
عمل ةتبم متحقل عمتيعصل عمفاةل دا م ت ف  لك عملؤت عة . بيعأيت ا طل اعم ملمعك إو عةم عمليرعف وفةيعة  

 بممةعع  عمتيعصل عمفاةل  ن طريل حمفز نقة  أب ملتق ة  نقةي م. 



 - 766 - 

 اخلامتة

دب جل عةً دعأن   م عم عملععيععض عمبشعريم ًعر مبرللعم عنتقعةل نععي ع عمعش   ةبمتمعة ذع   عميعقععم يبع ا اعيء عنعةبع 
ا   يير عمامل مبعة يت ةتعب بطميلعة  عمق ة عة  عملختلفعم عم ة عم  عن عتتشعرعف شمعةل عمل عتقبل بمعة يت لبعا 
مععن   م ععم عملععيععض عمبشععريم. بمبععة أن أذععد   ةصععر جنععة  عملؤت ععة  ذععي بجععيض عم ععةضع عمقععةضع  لععع عمتاععةطع مععا 

علت ةجععة  عميرععةهف عملختلفععما   ععر  عميعقععم اععربع    ععةلد عمليرععف مععا عملمععة  عمليولععم بعم ميلععة  خصععةه  ب 
عملرجععي  م ععا. يبععدأ نظععة    ععيير عملععيععض عمبشععريم دت م ععم عمعع شء عملت ةمععل مععن مرعلععل عمتالعع د بي تقععل دععا بيععل تععةمل  

  ال د م تمر أث ةء عسدمم بيقةً ملة  قتظ ا مصلحم عمامل. 
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